ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР
Комисија за јавну набавке велике вредности
Број: 01-21/2019- 24 ИКД
Дана: 17.06.2019. године
Предмет: Измена КД 1
Комисије за ЈНОП 03/2019
На основу члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 68/2015 и ) врши
се измена конкурсне документације јавне набавке отворени поступак.
Дошло је до техничке грешке на страни 7/33- напомене и сада гласи:
 Докази наведени у овом Поглављу од редног броја 2 до 4, не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда 05.07.2019 године.
МЕЊА се у Обрасцу 3 – додатни услови и гласи
редни
број
услова

3.

Услови и начин доказивања додатних услова
Да располаже неопходним кадровским капацитетом за извршење предметне
набавке до објављивања јавне набавке на Порталу УЈН. Понуђач је у обавези да
има у радном односу (на неодређено, одређено време, п/п послови) минимум 35
запослених који обављају делатност која је тражена у спецификацији наручиоца
(Образац 4) а која ће бити ангажована.
- Докази за сва наведена лица:
- Изјава (Образац бр.15) ;
- Образац фонда ПИО из кога се види да је у тренутку објављивања јавног
позива био у радном односу (М–А пријава на обавезно социјално осигурање);
- Очитане личне карте за наведена лица;
- Доказ о исплати зарада са припадајућим порезима и доприносима ЕБП –
ПУРС минимално за месец март и април 2019 год. ( зараде исплаћене до
31.05.2019 год.) на којима се налазе радници са поднетих М образаца.
- Фотокопија диплома захтеване стручне спреме из Обрасца 4.
Остало:
- Фотокопија возачких дозвола за позиције 6 и 7 из Обрасца 4.
- Фотокопија уверења издатих од овлашћених установа о оспособљености за
безбедан рад са:
- Руковање косачицом/тримером 2 радника
- Руковање виљушкарем 2 радника.
- Рад на висини са лекарским уверењем за рад на висини и дубини 4
радника

МЕЊА се Образац 4 – техничке карактеристике и гласи:
Образац 4
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Опис услуге:
Р.б.
Послови

1.

Одржавање
хигијене
просторија
Телефониста оператер

Оквирни
број
извршил
аца

Опис услуге

3

Чишћење унутрашњих површина

1

Евидентирање улазака и излазака у/из
објекта и рад на телефонској централи

3.

Стручни
послови више
и високе
стручне
спреме

3

Економски, правни и остали стручни
послови

4.

Комунални
хигијеничар

8

5.

Администрати
вни послови

4

6.

Возачи Б
категорије

1

7.

Возачи Ц
категорије

8.

Руковање
комуналном
опремом

4

9.

Рад са
грађевинском
механизацијом

1

Руковање багером , комбинованом
радном машином

4

Грађевински радови ,машинбравари ,
заваривачи

2.

10.
11.

Радови у
грађевинарству
, машински и
механичарски
радови
Радови на
терену из

2

2

Пражњење посуда за смеће, селекција
пет амбалаже,чишћење јавних
површина
Послови наплата рачуна на терену,
благајне и књиговодствени послови
Управљање возилима за која је
прописана Б категорија (путничка
возила и ПИК-ап)
Управљање возилима за која је
прописана Ц категорија (камиони и
цистерне)
Руковање виљушкаром , косачицом ,
тримером , чистилицом

Радови у рециклажном центру и на
примарној селекцији амбалажног

Тражене
квалификације и
докази за наведене
радове
Диплома о завршеној
мин.основној школи
Диплома о завршеном
мин. III степену
Диплома о завршеним
струковним или
основним студијима
из области :
економских ,
правних , машинских
или других наука VI ,
VII sстепен стручне
спреме
Диплома о завршеној
мин.основној школи
Диплома о завршеној
мин. III , IV степену
стручне спреме
Возачка дозвола
Возачка дозвола

Уверење о стручној
оспособљености за
безбедан рад
Диплома о завршеној
средњој школи за
руковаоца
грађ.механизацијом
Лекарска уверење за
рад на висини и
дубини
Диплома о завршеној
средњој , или високој

отпада
области
заштите
животне
средине

12.

Радови у
служби
зоохигијене

2

Радови у Прихватилишту за псе и
мачке

школи из области
заштите животне
средине или Уверење
о стручној
оспособљености за
безбедан рад
Уверење о стручној
оспособљености за
рад у зоохигијенској
служби.( у року од 6
месеца од тренутка
запослења на терет
Наручиоца)

Оквирни број извршилаца: 35 (тридесет)
Вредност набавке је укупна вредност свих накнада (бруто накнада извршилаца послова са
свим трошковима, трошкови превоза и накнада за пружање услуге – провизија).
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена - провизија. Износ провизије
за све ангажоване извршиоце мора бити исти без обзира на износ појединачне зараде
извршиоца. Није дозвољено да се цена провизије мења по извршиоцу услуге. Цена провизије
је фиксна.
Минимална цена рада не може бити мања од Одлуке о висини минималне цене рада од
стране Владе Републике Србије, а остале зараде се формирају на основу стручне спреме и
сложености посла.
Број извршилаца који ће бити ангажовано за време трајања уговора износи оквирно 35 лица.
Наручилац задржава право да за време важења уговора о јавној набавци врши корекције у
погледу укупног броја извршилаца, послова и радних задатака извршилаца, као и
распоређивања на друге одговарајуће послове. Изузетно, Наручилац може да одлучи да се
порези и доприноси на накнаде обрачунавају по стопама које се примењују по основи
уговора о раду, уговора о допунском раду или уговору о привременим и повременим
пословима.
Давалац услуге је у обавези да ангажованим лицима редовно исплаћује износе месечних
зарада са припадајућим порезима и доприносима до 25. у месецу за предходни месец и да
наручиоцу редовно доставља доказе о исплати обавеза (извод пријаве ППП-ПД). Докази о
исплати зарада са припадајућим порезима и доприносима понуђач је у обавези да достави у
року од 48 часова од дана исплате.
Давалац услуге се обавезује да обезбеди квалификоване извршиоце услуга (лица која
испуњавају психофизичке способности и практичну обученост за обављање тражене врсте
послова).
Рок да обезбеди услугу не може бити дужи од 24 (двадесетчетири) сата од момента писаног
захтева Наручиоца.
Давалац услуге је дужан да обезбеди довољан број извршилаца у континуитету током целог
периода трајања уговора.
Давалац услуге је дужан да поштује све обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне средине.
Давалац услуге је дужан да води евиденцију рада, а обрачун зарада, сваког појединог
извршиоца, врши на основу евиденције сати рада коју доставља Наручилац најкасније до
10.-ог у месецу за претходни месец.
Остале битне напомене:
- Поред наведених послова убрајају се и послови који су у непосредној вези са горе
наведеним пословима.
- Почетак и завршетак пружања услуге је у роковима који одговарају Наручиоцу.
- Број извршилаца и дужина ангажовања појединог извршиоца утврђује се писменим

налогом-захтевом за ангажовање од стране Наручиоца.
- Место пружања услуге је на локацијама које одговарају Наручиоцу.
- Контролу рада лица која извршавају тражену услугу, Наручилац може да контролише без
најаве у сваком моменту.
- Извршиоци тражене услуге су дужни да се придржавају одређеног радног времена од
стране наручиоца и да је извршење послова у складу са позитивним прописима о
безбедности и здрављу на раду и у складу са општим актима Наручиоца.
- Наручилац је у обавези да о свом трошку обезбеди одговарајућу радну одећу, обућу и
заштитна средства на раду и сва друга неопходна средства за рад, свим извршиоцима
ангажованим на пружању тражених услуга уколико се за то искаже потреба.
- За врсту послова и задатака која подразумевају претходне и периодичне здравствене
прегледе, трошкови истих сноси Наручилац.
- Понуђач се обавезује да о свом трошку обезбеди лице одговорно за контролу квалитета и
податке о том лицу (име и презиме и контакт ) доставити Наручиоцу.
- Лица која извршавају тражену услугу од стране Даваоца услуге, код којих овлашћена лица
Наручиоца приликом контроле уоче неправилности у раду (алкохолисаност, спавање на
радном месту, непридржавање радне дисциплине и предвиђених упустава, непажња на раду и
слично) и о томе у писаној форми обавештава Даваоца услуга, да та лица више не могу бити
ангажовани за обављање послова код Наручиоца.

Упознат и сагласан са техничком спецификацијом и документима за њено доказивање

Место и датум:

М.П.

_________________

Потпис понуђача
______________________
(потпис овлашћеног лица)

Рок за достављање понуда и отварање истих остаје непромењено.
Све измене и допуне су сада сатавни део ЈН ОП 03/2019.

Комисија за ЈН ОП 03/2019
ЈКП „Чистоћа“ Сомбор

